Obecné zastupiteľstvo M A R K U Š K A
Z ÁPISN ICA
zo zasadnutia zastupiteľstva v Markuške dňa 13.6.2014
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Zahájenie
2. Program rokovania OZ
3. Kontrola uznesení
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Zloženie sľubu náhradného poslanca OZ
6. Prejednanie nájomnej zmluvy Kameňolom
7. Stanovenie platu starostu
8. Diskusia- Rôzne
9. Prijatie znesení zo zasadnutia OZ
10. Záver
Ad.1/ Starosta obce otvoril zasadnutie OZ zo dňa 13.6.2014 privítaním poslancov a kontrolóra
obce.
Ad.2/ Starosta obce predniesol program dnešného zasadnutia OZ.
− program jednohlasne odsúhlasený
Ad.3/ Starosta spolu s prítomnými poslancami za prítomnosti kontrolóra obce previedol
kontrolu uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva konaného dňa 18.5.2014
− uznesenia boli splnené
Ad.4/ Zloženie sľubu náhradného poslanca OZ – sľub skladal pán Peter Hodermarský,
po zložení sľubu, podpísal osvedčenie, že je náhradníkom vo volebnom okrsku č.1
v obci Markuška
Ad.5/ Overovatelia zápisnice: Ján Tomka – zástupca starostu, poslanec OZ
Peter Hodermarský – poslanec OZ
− jednohlasne odsúhlasené
Ad.6/ Poslanci navrhli do zmluvy zaradiť bod, aby sa skládka odpadového kameňa neporušila
a aby sa z nej neťažilo, má ostať majetkom obce.
− jednohlasne odsúhlasené
Ad.7/ Stanovenie platu starostu obce – jednohlasne odsúhlasené 15% naýšenie so zákl.platu
- plat starostu v eurách od 1.7.2014 je 706 €.
Ad.8/ Diskusia
- verejná súťaž pre KO
- lúku kde bude ihrisko treba upraviť, vyrovnať,
- DPO – dotácia vo výške 700 € ( kúpiť zákl.veci )(stretnúť sa, prezrieť a odskúšať
mašiny)
- P. Spišák objednal okná na PZ
- Vyhlásený konkurz na riaditeľku MŠ

Ad.9/ Uznesenia
UZNESENIE č.6/2014
OZ schvaľuje predložený program schôdze zo dňa 13.6.2014.
UZNESENIE č.7/2014
OZ schvaľuje overovateľov zápisnice:
Overovatelia : Ján Tomka – zástupca, poslanec OZ .........................................................
Peter Hodermarský- poslanec OZ ......................................................
Zapisovateľ: Hanisková Alena - prac. Ocú
......................................................
UZNESENIE č.8/2014
OZ schvaľuje návrh na N8jomnú zmluvu kameňolom, zaradiť bod neporušenie skládky
odpadu.
OZ berie na vedomie: - zloženie sľubu náhradného poslanca – Peter Hodermarský.
UZNESENIE č.9/2014
OZ schvaľuje navýšenie platu starostovi od 1.7.2014 na 706 €.
UZNESENIE č.10/2014
OZ schvaľuje nerobiť nové zmluvy na kom.odpad.
UZNESENIE č.10/2014
OZ schvaľuje riešenie problému riaditeľ ZŠ – vychovávateľka ŠKD.
Ad.10/ Záver
Starosta obce so súhlasom poslancov a HK program schôdze ukončil, poďakoval sa
prítomným za úšasť.

